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                                                  Polkowice, dnia 20.10.2016r. 
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, 

pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy  
 

NA  WARSZTAT  

Program e-Twinning i jego narzędzia 
 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 
 14 listopada 2016 roku, godz. 15:00 – 16:30 

 (2 godz. dydaktyczne) 
    
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 09.11.2016r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na 
www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
1. Zapoznanie z możliwościami programu eTwinning, przykłady dobrych praktyk. 
2. Propozycje udziału w atrakcyjnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
3. Pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych do realizacji projektów (eTwinning, Erasmus+),  
4. Warsztaty w zakresie wykorzystania narzędzi eTwinning oraz wybranych narzędzi i aplikacji TIK 

przydatnych w pracy nauczyciela 
Program: 
1. Informacja o programie eTwinning - prezentacja multimedialna z komentarzem.  
2. Przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów eTwinning - prezentacje i filmy 
    pokazujące najciekawsze projekty. 
3. Rejestracja uczestników szkolenia na portalu eTwinning - warsztaty komputerowe. 
4. Narzędzia eTwinning - eTwinningLive (pulpitu nauczyciela) i TwinSpace (platformy  
    wspólpracy) - warsztaty: ćwiczenia uczestników na platformie; zapoznanie z sekcjami  
    i elementami przestrzeni, edycja profilu, metody poszukiwania partnerów, 
    wykorzystanie platformy do współpracy i realizacji działań projektowych. 
5. Inne narzędzia i aplikacje TIK przydatne w pracy nauczyciela - szkolenie uczestników  
    z wybranych, bezpłatnych narzędzi do obróbki i prezentacji grafiki, tworzenia  
    i   udostępniania filmów oraz dokumentów. 
Korzyści ze szkolenia: 
Podniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, zbogacenie metod pracy, 
przygotowanie do podjęcia międzyszkolnej i międzynarodowej współpracy. Uczestnicy szkolenia zostaną 
zapoznani z podstawowymi informacjami o programie eTwinning. Mają możliwość rejestracji w Programie.  
W części warsztatowej poznają w praktyce zestaw narzędzi eTwinning umożliwiający współpracę z innymi 
zarejestrowanymi nauczycielami i realizację zadań projektowych. 
eTwinning oferuje bezpieczną, darmową i atrakcyjną platformę współpracy dla pracowników szkół. 
Udostępnia narzędzia internetowe umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, 
zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk oraz 
natychmiastowe rozpoczęcie współpracy.  
Prowadzący:  
Teresa Prokowska – nauczyciel dyplomowany i ambasador programu eTwinning w województwie 
dolnośląskim. Zrealizowała kilkanaście projektów eTwinning nagradzanych Krajowymi i Europejskimi 
Odznakami Jakości, wielokrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning oraz Konkursu 
Europejskiego. Od kilku lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas regionalnych szkoleń  
i warsztatów oraz krajowych konferencji tematycznych. Była regionalnym konsultantem programu Erasmus+. 
Uczestnicy warsztatów otrzymują materiały promocyjne programu eTwinning oraz certyfikaty 
ukończenia szkolenia. 

                                                                          Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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